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Kiermasz szkolny 
W tym roku w naszej szkole odbył się Kiermasz Wielkanocny. Każda klasa mia-
ła za zadanie wykonać przedmioty związane z Wielkanocą oraz „laleczki UNICEF”. Kla-
sy musiały wykonać 5 laleczek, które miały nawiązywać do wcześniej wylosowane-
go przez przewodniczącego klasy kraju. Wszystkie przedmioty zrobione przez klasę, 
każdy wyceniał sam. Laleczki miały ustaloną cenę, gdyż pieniądze zebrane ze sprzedanych 
laleczek przeznaczone były na szczepionki dla dzieci z najuboższych miejsc świata. Pienią-
dze zabrane z pozostałych rzeczy zostały przekazane uczniom na klasowe przyjemności.
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Dzień Patrona
 Dnia 24 maja br. nasza szkoła obchodziła „Dzień Patrona” 
w tym dniu odbyło się uroczyste ślubowanie Orszaku Mieszka I.
Na tę uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele miasta, Dy-
rekcja, nauczyciele, przewodniczący Rady Rodziców, uczniowie 
klas pierwszych oraz delegacje klas II - VIII.
 Uroczystość odbyła się na pierwszym piętrze przed tablicą 
Patrona. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego, odśpiewaniu 
hymnu szkoły oraz krótkim przywitaniu wszystkich zebranych, na-
stąpiło uroczyste ślubowanie  Orszaku Mieszka I. Potem ucznio-
wie ubrali stroje dworzan, a następnie oklaskami podziękowali 
„staremu” Orszakowi za godne reprezentowanie Dworu- Szkoły 
przez cały ubiegły rok. Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła 
uczniom „Dyplom pasowania na dworzanina Mieszka I.” Wkrót-
ce potem, uczniowie klas pierwszych z „nowym” Orszakiem i Pocztem Sztandarowym udali 
się do Katedry, do Złotej Kaplicy, gdzie delegaci Orszaku złożyli kwiaty.
 Po powrocie do szkoły wszyscy dołączyli do swoich klas i wspólnie z nimi wzięli udział 
w turnieju Mieszka zorganizowanym z okazji Dnia Patrona.



Dzień dziecka
W ciągu roku jest wiele ważnych świąt, lecz dla 
każdego człowieka jeden dzień jest najważniej-
szy. Mowa o Dniu Dziecka. 
To dzień w którym każdy z nas może zno-
wu poczuć się jak dziecko i oderwać się od
wszelkich obowiązków oraz zobowiązań. Nie-
stety to tylko jeden dzień. Zazwyczaj tego dnia
dzieci z rodzicami spędzają wspólnie czas 
lub ci starsi obdarowują swoje pociechy
prezentami. Dzień Dziecka dla uczniów z 
SP40 jest szczególnie wyjątkowy. Jak co roku
nasza szkoła w ramach Dnia Sportu, który w 
tym roku przypadł 31 maja, uczestniczy w
zawodach na poznańskim AWF`ie, gdzie 
uczniowie biorą udział w wielu dyscyplinach
sportowych. Tego szczególnego dnia oprócz 
rywalizacji sportowej władze przygotowały
niespodziankę z okazji dziecięcego święta, 
które zbiegło się w czasie z obchodami dnia
sportu, i zaprosiła do wspólnego świętowania 
dzieci z Ukrainy. Wśród atrakcji nie zabrakło
uroczystej parady, którą poprowadziła orkiestra. 
Dzieci obecne na stadionie musiały zmierzyć
się w następujących konkurencjach: skok w 
dal, tor przeszkód, skok wzwyż, bieg na 100
metrów. W trakcie tych zawodów każdy otrzy-
mał prowiant w postaci pysznych drożdżówek
oraz lizaków, a na końcu pamiątkowy medal. 
Jak co roku pogoda nam sprzyjała. A jak będzie
za rok...?
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W tym roku uczniowie doczekali się niespodzianki i poniekąd
nagrody za trudy z jakim mierzyli się w roku szkolnym 2018/2019.
Tegoroczne wakacje rozpoczną się o dwa dni wcześniej niż
zakładaliśmy, tj. 19 czerwca. Decyzja to ogłoszona została przez
Ministra, a powodem jest święto Bożego Ciała, które przypada 20
czerwca. Na pożegnanie ósmoklasistów klasy siódme przygotowały
przedstawienie, które odzwierciedla cały rok szkolny. Bardzo się
starają, by klasy 8 miło wspominały swoja starą szkołę i nas, swoich
młodszych kolegów i koleżanki. Uczniowie nie mogą się doczekać
odebrania świadectw, tylko to dzieli ich przed wakacjami. A oceny na
świadectwach zaważą na tym w jakich nastrojach przyjdzie
wypoczywać uczniom naszej szkoły. Wszystkim dziękujemy ze ten rok
szkolny, życzymy mile spędzonych wakacji, a przede wszystkim
bezpiecznych. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.

TO KIEDY TEN KONIEC ROKU?

PRZEPROSINY

Redakcja gazetki szkolnej „Czterdziestka do 
gry nogami” gorąco przeprasza za błędy, 
które pojawiły się w poprzednim numerze. 
Dziękujemy za pomoc i dobrą radę.

Zespół redakcyjny
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Po raz pierwszy
 i po raz ostatni...

W tym roku po raz pierwszy odbyły się testy 
ósmoklasisty. Po wielu nieprzespanych nocach 
nauki i trudu wkładanego w przygotowanie się 
do egzaminów, wreszcie się odbyły! Trwały od 
15 kwietnia do 17 kwietnia. Uczniowie ósmych 
klas mierzyli się najpierw z językiem polskim, a 
potem z matematyką i językiem obcym. Każdy 
dzień był oczekiwaniem, na to jakie będą zada-
nia, ponieważ taki test odbył się po raz pierw-
szy od wielu lat. Nie wiadomo było czego się 
spodziewać i właśnie to było najbardziej stre-
sujące. 
Również w tym roku odbył się też ostatni test 
gimnazjalny. A dlaczego po raz ostatni? Jest to 
spowodowane reformą, która likwiduje gim-
nazja, a wprowadza klasy ósme. Te egzaminy 
odbywały się w dniach od 10 kwietnia do 12 
kwietnia. Gimnazjaliści na początku testów 
pisali egzamin z części humanistycznej, czy-
li z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 
oraz z języka polskiego. Następnego dnia od-
była się część matematyczno- przyrodnicza, w 
skład której wchodził egzamin z przedmiotów 
przyrodniczych oraz z matematyki. Ostatniego 
dnia na młodzież czekał egzamin z języka obce-
go nowożytnego, który mogli pisać w poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. Inną przyczyną 
niepokoju wśród młodzieży był tez strajk na-
uczycieli, który rozpoczął się 8 kwietnia. Lekcje 
zostały odwołane w większości polskich szkół. 
Nie było pewności czy egzaminy ósmoklasi-
stów i gimnazjalistów się odbędą. Nie można 
było skompletować komisji egzaminacyjnej. 
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjal-
nych stanęli na wysokości zadania i egzaminy 
się odbyły.
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KONIEC ROKU SZKOLNEGO
ŻEGNAMY 8A I 8B



„Czterdziestka” oczami ośmioklasisty
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Szkoła Podstawowa nr 40 im. Mieszka I w Poznaniu.  
Tu skończyła się beztroska dzieciństwa, a zaczęła przygoda z wiedzą.

 1 września 2011 r. w towarzystwie mamy i ….wózka z trzymiesięczną siostrą, lekko 
wystraszony wstąpiłem w progi tej zabytkowej szkoły. Budynek przerażał mnie wielkością, 
ilością korytarzy, a wiedziałem, że spędzę w nim wiele godzin i lat. 
 Teraz, gdy nadszedł czas rozstania, a ja stoję w obliczu kolejnego etapu w życiu szkoła 
ta kojarzy mi się z pasmem różnorodnych przeżyć. W tych ceglastych murach chłonąłem na-
ukę, zawierałem przyjaźnie, drażniłem i rozśmieszałem nauczycieli. Nie chce mi się wierzyć, 
że minęło już osiem lat, ale nielubiana przeze mnie matematyka to potwierdza.
 Co mi było dane przez te wszystkie lata? Nauka, to rzecz oczywista dla każdego ucznia, 
ale mnie spotkały tutaj jeszcze inne atrakcje. Praktycznie od samego początku swojej edu-
kacji brałem udział w wielu konkursach i zawodach. Sport zawsze był mi bliski. Ta szkoła 
umożliwiała mi w tej dziedzinie rywalizować z uczniami innych szkół – lekkoatletyka, biegi 
przełajowe, piłka nożna. Miło patrzy się na pokaźną kolekcję pucharów, medali i dyplomów. 
Uczestniczyłem też w wielu konkursach plastycznych. Nigdy nie zapomnę wizyty w 31. Puł-
ku Artylerii Powietrznej w Krzesinach i nagrody wręczonej osobiście przez ówczesnego do-
wódcę. Było to ogromne zaskoczenie dla mnie i rodziny. Przez lata, emocji dostarczonych 
mi przez szkołę było wiele. Jedynie na dyskotekach mnie nie widywano, bo te klimaty są mi 
obojętne. Miną lata, a ja będę wspominał wielu nauczycieli, którzy zachęcali mnie do pra-
cy, poszerzali horyzonty i zaszczepili miłość przede wszystkim do historii, biologii, geografii 
i ojczystego języka. Wielu z nich wykazało się pokładami cierpliwości i wyrozumiałości dla 
mojego gadulstwa, przeszkadzania na lekcjach, złośliwości i „energii”
 Dziękuję Dyrekcji, moim Wychowawcom i Nauczycielom oraz pozostałym Pracowni-
kom Szkoły za wspólne lata tu spędzone, za trud włożony w kształtowanie młodych uczniów 
i za dobro, które otrzymałem.  

DZIĘKUJĘ! - Mateusz Wiśniewski
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Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek, szybko minęło te parę lat
Każdy z nas pewnie łezkę uroni, zanim odejdzie w daleki świat!

Do widzenia Przyjaciele Wspólnych spraw mieliśmy wiele
Dziś ta nitka się urywa coś się kończy a coś się zaczyna

Gdzieś tam na ławce zostało serce, które wyryłeś Jolce czy Elce
Jakiś inicjał pierwszej miłości pozostawiłeś na wiele lat

Do widzenia Przyjaciele Wspólnych spraw mieliśmy wiele
Dziś ta nitka się urywa coś się kończy a coś się zaczyna

Trudno się rozstać, ale już trzeba na pożegnanie uśmiech mi daj
Te chwile które tu przeżyliśmy zostaną w sercu przez wiele lat.

Do widzenia Przyjaciele Wspólnych spraw mieliśmy wiele
Dziś ta nitka się urywa coś się kończy a coś się zaczyna

DO WIDZENIA!

Zbliża się koniec roku szkolnego i wymarzone wakacje. Większość z nas spotka się w następ-
nym roku, aczkolwiek dla klas ósmych zaczyna się nowa podróż w zdobywaniu wiedzy. Wszy-
scy byliśmy zżyci z tą szkołą i bardzo angażowaliśmy się w jej życie. Teraz to obecne klasy 
siódme, a przyszłe ósme będą zobowiązane dawać przykład młodszym klasą, które będą 
się na nich wzorować. Wielu z nas będzie tęskniło za tą szkoła, to w niej spędziliśmy jedne z 
najlepszych chwil w naszym życiu.

ŻEGNAJCIE!

OD REDAKCJI
Bardzo dziękujemy wszytkim czytelnikom „Czterdziestki do góry nogami” za docenianie na-
szej pracy przez te wszystkie lata. Ten numer naszej gazetki jest już ostatnim, który wydaje-
my w takim składzie, dlatego chcemy Wam bardzo serdecznie podziękować i pożegnać się z 
Wami. Mamy nadzieję, że nasi następcy poradzą sobie równie dobrze. DZIĘKUJEMY!  

  Natalia Handke
Michał Domagalski
Jakub Niegolewski
Wiktor Kozłowski

Mateusz Wiśniewski
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ŻEGNAJ SZKOŁO, 

  WITAJCIE WAKACJE.

WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE ŻYCZY REDAKCJA GAZETKI

„Czterdziestki do góry nogami”!


